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VLAAMS BELANG

De jaarmarkt was een groot succes! 
Zonder de hulp van onze bestuursleden 
en helpers hadden we dit niet kunnen 
realiseren. 
 
Elk jaar trekt de Nielse jaarmarkt 
duizenden mensen aan van heel de 
Rupelstreek. Ook in coronatijden 
waren de mensen niet weg te houden. 
Uiteraard hielden we het veilig 
volgens de opgelegde maatregelen. 
Langs deze weg willen we ook alle 
Nielenaars,  leden en niet-leden, 
alle sympathisanten en Vlaams 
Belang bestuursleden van buiten Niel 
erg bedanken voor jullie massale 
aanwezigheid en steun! 
 
Foodtruck
 
Traditiegetrouw werd om 9u. het 
startschot gegeven en kon de jaarmarkt 
beginnen. Dit jaar kwamen we 
pronken met onze nieuwe foodtruck 

waar we onder meer Vlaamsche 
leeuwbier en cava verkochten. Er 
waren ook verschillende gadgets te 
verkrijgen zoals: balpennen, post-its, 
vliegenmeppers, vlaggen enz.... Ook 
konden jullie voldoende leesmateriaal 
gratis verkrijgen met zowel lokale als 
nationale politieke thema's van het 
Vlaams Belang.
 
Wij luisteren naar u!
 
Onze fractievoorzitter Eddy Landuydt, 
net als ook onze voorzitter Caterina 
Carrozzo en secretaris Chris De 
Clerck, stonden ter jullie beschikking 
om al jullie vragen te beantwoorden 
omtrent onze lokale politieke werking 
of om gewoon kennis te maken en een  
babbeltje te slaan. 
 
Onder een zonnige open hemel 
genoten wij van de vele positieve 
reacties. Wij hopen jullie terug te 

mogen ontvangen op de volgende 
editie!
 
 

Caterina Carrozzo
Voorzitter afdeling Niel
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SUCCESVOLLE JAARMARKT!



Begin dit jaar werd door Vekabo een 
aanvraag ingediend om de Bego-put 
vol te storten met cat. 2-afval. Mede 
door het protest van de buurtbewoners, 
ALR en Vlaams Belang Niel en Schelle 
werd deze aanvraag ingetrokken. We 
vreesden echter dat het hier niet ging bij 
blijven en beloofden u dit nauwgezet 
op te volgen. Op 27 september werd 
er weer een aanvraag ingediend voor 
cat.3 stort.
 
Na het vaststellen van deze tweede 
aanvraag,  contacteerde ons bestuur 
onze collega's uit Schelle en besloten 
we hier weer samen de handen in 
elkaar te slaan om dit aan te vechten. 
Zo ging het bestuur van Vlaams Belang 
Niel naar de jaarmarkt te Schelle 
om mee een informatiecampagne te 
voeren. Op deze manier informeerden 
we de mensen over deze aanvraag 
en wat het nu juist betekent voor hun 
leefomgeving. Ook moedigden we 
de mensen aan om zoveel mogelijk 
bezwaren in te dienen, al dan niet 
via ons pamflet met QR-code. Ook 
de Schelse burgemeester Rob Mennes 
(CD&V) kon niet ontkomen aan onze 

infocampagne en werd persoonlijk 
aangesproken.

We deelden meer dan 1.000 
pamfletten uit en konden rekenen op 
talloze steun- en sympathiebetuigingen. 
Dit maakte van de Schelse jaarmarkt 
een groot succes. 

Ook de nabijgelegen huizen van 
de wijk 'het Geleeg' en Matenstraat 
ontvingen een pamflet. Sociale media 
werden eveneens ingeschakeld om 
de Nielenaars te bereiken. Uiteraard 
diende ook de bestuursleden van 
Vlaams Belang Niel een bezwaar in.
 
Waarover ging deze aanvraag nu juist? 
Zoals ze het mooi verwoorden willen 
ze de Bego-put vullen met 'proper' 
zand. Ze vragen echter om het toe te 
staan tot 80% vervuild zand te storten, 
om dit gebied nadien te bestemmen tot 
groengebied. Ons gezond verstand 
zegt ons dat we dan niet meer kunnen 
spreken over 'proper' zand. 
 
Een sympathisant, Dirk Van De Sande, 
die ook in de wijk 'de Parel'/'het 

Geleeg' woont en voor de tweede 
keer geconfronteerd wordt met deze 
aanvragen van NV Vekabo besloot 
samen met het Vlaams Belang Niel 
deze actie te steunen en trok samen met 
ons naar Schelle. Daar verzamelde hij 
zoveel mogelijk handtekeningen voor 
een petitie die hij nadien overhandigde 
aan het loket van het gemeentehuis te 
Schelle. Wij bedanken Dirk Van De 
Sande dan ook voor zijn inzet en steun 
in dit project. 

We schakelden ook Vlaams 
volksvertegenwoordiger Bart Claes 
in. Hij zetelt in de commissie voor 
leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening 
en energie en ook in de speciale 
onderzoekscommissie PFAS-PFOS. 
Vlaams Belang volgt dit project verder 
op de voet voor u en we communiceren 
hier graag verder over bij nieuwe 
ontwikkelingen. Volg ons zeker op 
onze Facebookpagina Vlaams Belang 
Niel!  

Caterina Carrozzo
Voorzitter afdeling Niel

Eind november organiseerde Vlaams Belang Boom een protestmars 
tegen de komst van een asielcentrum in deze gemeente.  
 
Boom is een sterk verstedelijkte gemeente die nu al kampt met 
verloedering op vele plaatsen. De gemeente kent ook heel wat 
problemen die samenhangen met de sterke vervreemding. 

Daarbovenop wil Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, in het voormalige gebouw van de belastingen 
168 asielzoekers opvangen. Dit in de nabijheid van verschillende 
scholen, een woonzorgcentrum en woonwijken. Dit zal de gemeente 
enkel nog verder de  dieperik intrekken. De gevolgen op het vlak 
van veiligheid, onderwijsniveau en vastgoedwaarde zijn niet te 
overzien. Vlaams Belang diende ook een motie in op de Boomse 
gemeenteraad. Deze werd unaniem goedgekeurd en was een sterk 
signaal naar de regering en Sammy Mahdi.

Ook werd er een petitie opgestart door volksvertegenwoordiger Hans 
Verreyt die momenteel al meer dan 1.600 handtekeningen kent.  
 
Als buurgemeente vrezen we dat de komst van een asielcentrum in 
Boom ook vele nadelen zal hebben bij ons in Niel. Daarom trok onze 
Vlaams Belangafdeling mee de staat op samen met de Bomenaars 
en kopstukken van het Vlaams Belang. Vlaams Belang Niel zal te 
allen tijden meestrijden tegen de komst van asielcentra in Niel of 
onze Rupelstreek! Wij willen geen asiel in onze buurt! 

Caterina Carrozzo
Voorzitter  afdeling Niel

GEEN ASIELCENTRUM  
IN BOOM! 

Bego-put is geen stort!



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van het Vlaams Belang O   Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Ons lokaal bestuur blijft zich dag in dag uit 
inzetten voor de Nielenaren en het belang 
van onze gemeente. Daarom hechten 
we veel belang aan de werking van ons 
bestuur om dit te kunnen verwezenlijken. 
We streven naar eerlijke, transparante en 

open communicatie met de inwoners van 
onze gemeente. U kan daarbij helpen.

Stel u kandidaat als bestuurslid en kom 
onze ploeg versterken en verrijken. 
Samen zetten we ons in om de Nielse 
politiek te verbeteren. Met ieders zijn 
inzichten en interesses kunnen we zo 
een meerwaarde bieden. Zeker naar 
aanleiding van de volgende verkiezingen 
in 2024.
 
Op deze manier kunnen we meer 
inzetten op een breder draagvlak en 

jongeren inspireren om Niel weer 
leefbaar te maken. Ons streefdoel is 
om in 2024 Vlaams Belang Niel weer 
duidelijk op de kaart te zetten en een 
duidelijk signaal te geven! Wij staan 
te popelen om in onze volgende editie 
onze nieuwe bestuursleden te mogen 
voorstellen. Ook blijven we zoeken naar 
sympathisanten die hun steentje willen 
bijdragen bij acties en/of activiteiten. 
Samen maken we Niel weer leefbaar! 

 
Caterina Carrozzo

Voorzitter  afdeling Niel

Ook dit jaar viel het ons op: het 
beloofde speel- en beleefbos is niet 
meer of minder dan een zeepbel 
van ons gemeentebestuur. Het dient 
enkel om gedurende verschillende 
jaren het parcours van de cyclocross 
door een stukje natuur te laten gaan. 
De bijhorende bomenkap is ons ook 
door de strot geramd. Deze is tot 
de dag van vandaag nog altijd niet 
gecompenseerd. 

De bevoegde schepen geeft aan dat 
de uitvoering van de werken voor het 
speelbos stilliggen als gevolg van de 
gevonden historische vervuiling. 

 De echte reden waarom dit stuk 

Nielse natuur nog niet is opgekuist 
en teruggegeven is aan het volk, 
heeft wellicht  meer te maken met 
de belangen van de organisatie van 
de Superprestige veldrijden. Dit is 
het zoveelste bewijs dat ons huidige 
bestuur geen enkel respect heeft 
voor het groene karakter van onze 
gemeente noch voor zijn inwoners.

Vlaams Belang Niel wil in de toekomst 
meer respect voor onze natuur en 
de typische karakteristieken van ons 
rijke steenbakkersverleden in onze 
gemeente.       

Chris De Clerck
Secretaris Vlaams Belang Niel

Help je mee?

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Speelbos? 
Cyclocross-bos!

 



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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